
Hóid körüli pályán 
a három űrhajós

Cukor és  hús

Képben és  hangban

Jövedelemnek tekinthető-e 
a gyermekgondozási segély ?

FEJÉR MEGYEI

A Z  M S Z M P  M E G Y E I B IZ O T T S Á G A  ÉS A M E G Y EI TA N Á C S  LAPJA

VILÁG PROLETÁRJAI 
EGYESÜLJETEK!

Kedd,
1971. augusztus 3. 
XXVII. évfolyam,

181. szám 
*

Ára: 80 fillér

Közös erővel
Véget ért a KGST 25. üléssza

ka, s már a megnyitót meg
előző napokban nyilvánvaló 
volt, hogy jelentőségében ez az 
ülésszak ismét túlnő az egy
szerű tárgyalások szintjén, hi
szen a tagországok kormány
fői vezették a delegációkat. 
Az ülésszakról kiadott záró
közlemény azonban még így is 
kellemes meglepetésekkel szol
gált barátainknak, s kiábrán
dította ellenségeinket, akik 
egy idő óta jóslásokba bocsát
koztak a KGST állítólagos meg
torpanásáról, visszafejlődéséről.

Fock elvtárs az ülésszakról 
adott interjújában jól aláhúzta 
azt a mondatot, hogy „az in
tegrációs program jóváhagyá
sával jelentős lépést tettünk 
előre, de ez nem jelenti azt, 
hogy most egycsapásra látvá
nyos változás következik be a 
KGST-országok együttműködé
sében".

Nem is vártunk „látványos" 
változásokat, mindössze annyit, 
ami történt: hogy valamivel
gyorsulóbb ütemben, hosszabb 
távon és sokoldalúbban han
goljuk össze két- vagy több
oldalú programjainkat, hogy 
szilárd elhatározássá fejlőd
nek azok a korábbi szándékok, 
amelyek szerint gazdasági erő
inket úgy is centralizáljuk a 
jövőben, hogy közös beruházá
si programokkal ott építünk 
fel bizonyos ipari létesítménye
ket, ahol alapanyag, energia és 
munkaerő is a legoptimálisabb 
mértékben biztosított. Hogy a 
közös bank Tenderezésére bo
csátott pénzeszközeivel ott és 
azt az iparágat fejlesszük so
ron kívül, amelyiknek gazdasá
gosságához kétség nem férhet.

Lényegében ezt határozták el 
ezen az ülésszakon, s ezért fo- 
godta közvéleményünk érdek
lődéssel és megelégedéssel az 
ülésszakról kiadott közös köz
leményt éppen úgy, mint mi
niszterelnökünk ezzel kapcso
latos interjúját.

Azért, mert számunkra, ener
giában es nyersanyagban sze
gény, ugyanakkor az iparát erő
teljesen fejlesztő kis ország 
számára nélkülözhetetlenül 
nagy szükség van a megbízha
tó partnerekre, mind keres
kedelmi, mind kooperációs vo
natkozásban. Fejér megyében 
különösen meghatározza a fej
lődés ütemét és arányait a 
KGST, hiszen az ország legna
gyobb Vasműve sokezer csa
ládnak biztosít jó megélhetést, 
az országnak alapanyagot, fél
kész és késztermékeket, s nem 
jelentéktelen mennyiségű tőkés 
valutát, exportcikkei révén. A 
tőkés valutára pedig éppen úgy 
szükségünk van, mint a Szov
jetunióból érkező vasércre, ie- 
mezfeldolqozó gépsorokra, 
nyersolajra, kohósított alumí
niumra.

Idén lényegében befejeződik 
a Könnyűfémmű több milliárdos 
beruházása is. Nem kell ismé 
telgetnünk, tudjuk: a tervek, a 

. gépi berendezések túlnyomó 
többsége éppen úgy szovjet 
gyártmányú, mint ahogyan 
szovjet villamosenergia hordo
zója az alumíniumtuskók nagv 
többsége is, amelyet ezeken a 
gépeken feldolgoznak. S az sem 
titok, hogy a Fejér megyei 
Bauxitbányák nagyarányú be
ruházásait — új bányák nyi
tása, korszerű termelési eszkö 
zök vásárlása, s a fejlesztéssel 
együttjáró lakásépítés, s egyéb, 
életszínvonalat növelő változás 
-  csakis ezen a nemzetközi 
kooperációs alapon, ennek 
előnyös hatásaiként kezdhettük 
el, s fejezhetjük be.
Közös erővel hegyeket moz

díthat el az ember — tartja 
a szólásmondás. A KGST-álla
mok összefogása negyedszáza
da igazolja ezt számunkra, s 
hogy így lesz továbbra is, hogy 
gyorsul és sokoldalúbbá válik 
ez az összefogás, ez az az 
alap, amelyre közvéleményünk 
optimizmusa épül, s amelyre 
terveink épülhetnek.

Kátay Antal

Finisben az aratók

R ekord term és, 
gyo rs  b e ta k a r ítá s

Czinsye Lajos 
honvédelmi miniszter 

Székesfehérváron
Ünnepség a Münnich laktanyában

megyei Pártbizottság első 
titkára, dr. Tapolczai Jenő, 
az MSZMP KB tagja, a Fe
jé r megyei Tanács elnöke, 
K alm ár Dezső, az MSZMP 
Székesfehérvári Városi Bi
zottságának első titkára.

Részt vett az ünnepségen 
Ivanov vezérezredes, az ide
iglenesen hazánkban állom á
sozó szovjet csapatok pa
rancsnoka, Tutarinov vezér- 
ezredes, a Varsói Szerződés 
főparancsnokságának képvi
selője. Együtt ünnepeltek a 
m agasabb egység tisztjeivel 
és katonáival a néphadsereg 
és a szovjet hadsereg, vala
m int a társ fegyveres erők 
képviselői.

(F oly ta tás  a  2. oldalon)

A bicskei, a móri járási 
pártbizottságtól, az állam i 
gazdaságok főosztályáról, va
lam int az enyingi Vörös H aj
nal Tsz-ből nyert értesülések 
és más forrásból szerzett tá 
jékoztatás szerint a gabona
betakarítás befejezése csu
pán napok kérdése. Á ltalá
nos megállapítás, hogy a 
mezőgazdasági nagyüzemek 
most rekordterm ést takaríta
nak be, rekordidő alatt.

Mátyás Kálmán,

a bicskei
járási pártbizottság gazda
ságpolitikai osztályvezetője 
elmondotta, hogy a term elő- 
szövetkezetek okultak a m últ 
évi felkészülés fogyatékossá
gaiból. A m unka most ösz- 
szehasonlíthatatlanul szer
vezettebb volt, m int bárm i
kor. A kezdeti zökkenők 
u tán  gyors lendületbe jö tt 
a  betakarítás valamennyi 
gazdaságban, és tervszerű 
pontossággal, szinte a  k ia la
kított m enetrend szerint zaj
lo tt a munka. A járásban a 
csákváriak indíto tták  első
nek az arató-cséplőgépeket. 
Idén lényegesen jobbnak ér
tékeli a pártbizottság és a 
Gabonafelvásárló és Feldol
gozó V állalat felkészülését 
forgalombonyolító képessé
gét. E téren csunán egvetlen 
ponton, a vasúti rakodóknál 
jeeveztek fel lassúbb moz
gást. korszerűtlen szállítási 
rendszert.

A járás július 30-án p árt
bizottsági ülésen foglalkozott 
a gabonabetakarítás helyze
tével. ahol Hetiinger Pál t i t
kár foglalta össze a tapasz
talatokat. M egállapították, 
hogy a  gazdaságok pártalap- 
szervezeti, kom m unista „ara

A Varsói Szerződés tagál
lamai egyesített fegyveres 
erői jóváhagyott harckikép
zési tervének megfelelően a 
kijelölt csehszlovák, szovjet 
és m agyar csapatok meg
kezdték az „Opál—71” elme-

tói”, kom bájnosai változatla
nul példaadó eréllyel vettek 
részt a  m unkában, a  szerve
zésben. A járásban soha nem 
arato tt nagy term ést takarí
tottak be az idén. Az 1969. 
évi rekordévvel szemben 
most a holdankénti átlag — 
még nem végleges adat — 
17,5—18 mázsa körül lesz, 
am i 30—32 mázsás hektáron
kénti term ésnek felel meg.

Kovács Ferenc,

a móri
járási pártbizottság gazda
ságpolitikai osztályának 
m unkatársa hasonló tapasz
talatokról tájékoztatta lapun
kat. A betakarítást megelőző 
műszaki szemlék ugyancsak 
arró l tanúskodtak, hogy a 
tsz-ek felkészülése a  m un
kára m inden tekintetben a la
posabb volt, m int az előző 
években. A kedvező termesz 
tési tapasztalatok — a jobb 
időjárással együtt — ebben 
a  járásban is a  magasabb 
hozamban kam atoznak. A 
pártszervezetek szerepe és 
gyakorlati ténykedése a ga
bonabetakarításban náluk is 
azt jelentette, hogy ütem e
sebb, gördülékenyebb volt 
a  munka. Szervezetten, jó
form án akadályok nélkül ha
ladt a  gabopabetakarítás. 
Csupán a nagyvelegi és az 
isztiméri tsz ..szorult” segít
ségre. Az előbbit a szomszé
dos Veszprém megyei Aka 
község term előszövetkezeté
nek kombájnosai. míg az isz- 
tim érieket a fehérvárcsurgói
ak segítik, a  búzaterm és eb
ben a  járásban is kifogásta
lan, elérik a  két évvel ez
előtti 15,5—16 mázsás hol
dankénti átlagot. A m agyar-

vezésű harcászati együttm ű
ködési gyakorlatot. A gya
korlat a M agyar Népköztár
saság Honvédelmi Miniszté
rium a vezetésével terv sze
r in t folyik. (MTI)

alm ásiak valószínű, hogy 21 
mázsával zárják az idei évet.

Hermann Istvánnak,

az állami 
gazdaságok

Fejér megyei főosztálya igaz
gató-helyettesének jelentése 
szerint eddig még soha nem 
m ért gabonaterm ést ..rögzí
te ttek”, Egyes gazdaságok, 
m int a  mezőfalvi, az agárdi, 
az enyingi és a  pélpusztai 25, 
illetve ezen felüli term ésát
lagot jelentettek. A hektá
ronkénti végleges állami 
gazdasági hozam pontosan
40,3 mázsa. És ezt a  m in
den eddiginél jobb búzater
m ést szintén rekordidő alatt 
takaríto tták  be. A kombáino- 
sok versenyének é r té k e lé s 
hez ham arosan hozzákezőe- 
ne*i - (ptf)

M intha valam i szubtrópusi 
fürdőhelyen nyaraltak  volna 
ezen a  hét végén a Velencei- 
tó vendégei. A víz hőmérsék
lete vasárnap elérte a 26 fo
kot. Ennél m elegebbre még 
a  Velencei-tó viszonylag se
kély m edrében sem szokott 
túlságosan gyakran meglan- 
gyosodni a  víz.

33 Celsius árüv^bae
A levegő hőmérséklete is 

ham isítatlan strandszezonról 
tanúskodott: árnyékban 33
fokot m utato tt a hőmérő. Az 
á rn y é k . . .  Voltaképpen alig 
van több még mindig a déli 
parton, m int ahová a-hőm é
rő- elfér. A Községgazdálko
dási V állalat kertészei az el
m últ években igen sokat te t
tek a  déli tópart üdülőöveze
tének parkosításáért, de még 
igen sok tennivaló m aradt 
hátra.

Különösen ilyen forró n a 
pokon érezni meg a dús lom 
bú fák  hiányát. Ez a  hét vége 
pedig igen forrónak bizo
nyult. A levegő hőmérsékle
ti adata egym agában még

Szocializmust építő m un
kánk biztos támasza a Ma
gyar Néphadsereg. A hétfői 
ünnepség, melyet Székesfe
hérváron, a Münnich. lak ta
nyában rendeztek a szoci
alista építést, a  békét védő 
néphadsereg egyik magasabb 
egysége 10. évfordulójával 
volt kapcsolatos.

A m agasabb parancsnok
ság ünnepségén részt vett 
Czinege Lajos vezérezredes, 
honvédelmi miniszter, az 
MSZMP Központi Bizottsá
gának tagja, Csémí Károly 
altábornagy, a honvédelmi 
miniszter első helyettese, a 
Magyar Néphadsereg vezér
kart főnöke, a jubiláló m a
gasabb egység első parancs
noka, Herczeg Károly, az 
MSZMP KB tagja, a Fejér

nem áru l ed mindent. A ha
zánk fölött k ia lakult időjárá
si viszonyok következtében 
ráadásul a levegő pára tarta l
ma igen magas, s ez különö
sen nehezen elviselhetővé te 
szi a  kánikulát.

Jó  lenne több árnyék. Ezt 
pedig — gyors úton — csak 
idősebb fák telepítésével le
hetne megoldani. Tudjuk, 
hogy ez költséges,, de m egér
né az évről évre növekvő 
tóparti idegenforgalom érde
kében.

Székesfehérvár kiürüli
A megyeszékhely utcái va

sárnap valósággal kongtak az 
ürességtől. Azok, akik itthon 
m aradtak, a fehérvári s tran 
don kerestek menedéket a 
tűző napsugarak elől, m ár 
kara délelőtt, s  kint is m a
rad tak  késő délutánig. (Más 
kérdés, hogy a strandon nem 
lehet ebédelni! Az egész 
strand ellátását egyetlen ge- 
bines büfével oldják meg, 
ahol kora délu tán  jószerével 
m ár fagylaltot is alig lehetett 
kapni. Kedves városi tanács:

érdemes lenne odafigyelni e r
re a problémára!)

A fehérváriak zöme azon
ban mégis csak a két közeli 
tóparton keresett menedéket 
a  kánikula elől. A pályaud
var előcsarnoka karácsony
hoz illő csúcsforgalomnak 
volt tanúja. Mind a Balaton, 
mind a  Velencei-tó irányába 
tízezrével zarándokoltak a 
strandolni indulók.

Szombaton és vasárnap 
több, m int 25 ezer fürdőven
déget láto tt vendégül a Ve
lencei-tó. Rengetegen keres
ték fel a velencei „vadstran- 
dot” is, különösen az autós 
kirándulóik közül. (Jó lenne, 
ha végre m ár e terület sza
bad-stranddá való kialakítá
sának ügyére is pontot ten
nének az illetékesek.) A leg
népszerűbbnek Agárd bizo
nyult ezúttal is a  déli üdü
lőövezetben.

20 ezer „törzsvendég”

S Varsói Szerzódós tagállamai 
hadseregeinek csapat-gyakorlata

Hét Végi Kánikulában a tóparton — Víkend- 
IradÉS házak vonzásában — Kevés az árnyék

Több m int egymillió tonna kvarchomokot adott nyolc év 
a latt a hazai és kis részben a szomszédos országok üvegipa
rának a fehérvárosurgói homokfinomítómű. Különleges e ljá
rással, a víz adói term elik ki az értékes, és hazánkban csak 
Fehérvárcsurgó határában található ásványt. A speciálisan, 
külön erre a  célra kiképzett hajótestből három  csővezeték 
nyúlik 10—12 m éterre-a víz alá, a tófenékig. Az egyik 70 m il
lim éter átm érőjű csövön sűríte tt levegőt, a m ásikon vizet 
nyom atnak a tófenékre. A nagy nyomású víz fellazítja, ki
term eli a  homokot, a sűríte tt levegő pedig fajsúlykülönbséget 
hoz létre, s áram lásával a középső 20 centim éter átm érőjű 
csőben felemeli a  vízben lebegő homokat. Ezt, az úgynevezett 
zagyot, csővezetéken át, nagy teljesűtményű szivattyú a fino
mítóműhöz továbbítja, ahol őrlik, osztályozzák, m ielőtt a fo
gyasztókhoz, az üveggyárakhoz szállítanák. Idén 240 ezer 
tonnát szállítanak hazai és külföldi megrendelőiknek.

Képünkön a „termelő üzem”, a  hajótest látható, a hát
térben pedig a zagy szállítására szolgáló csővezetékek.

Foto: Kabáczy

Kvarchomok — 
víz a l ó l

Érdekes megfigyelni, ho
gyan vonzza magához a Ve
lencei-tó varázsa a vendége
ket. Először csak kirándulni 
keresi fel a tópartot egy-egy 
család. Azután — telket vá
sárolnak, építenek, s immár 
a sa já t víkendház birtokában 
itt zajlik  le a család minden 
víkendje, m inden esztendei 
nyári pihenője.

A VIB számvetése szerint 
az eddig gazdára talált 8000 
üdülő-telek mintegy 6000 ví- 
kendiházában ezen a nyáron 
mintegy 20 ezer em ber nya
ra l a  tóparton. S h á t még a 
következő évek perspektívá
ja!

A növekvő idegenforga
lom, a  növekvő érdeklődés 
egyben növekvő felelősséget, 
gondot is je lent a Velencei
tó „baráti körének” — a sok 
ezernyi üdülőnek — jobb, 
korszerűbb ellátása érdeké-, 
ben.

— mekis —*


